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Milieulasten bedrijven 4,2 miljard gulden

De milieulasten van bedrijven in de nijverheid zijn in 2000 toegenomen
tot 4,2 miljard gulden (1,9 miljard euro). Dat is 7 procent meer dan in
1999. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. De milieulasten zijn
sinds 1997 sterk gestegen als gevolg van de forse investeringen in
milieubeschermende maatregelen van de afgelopen jaren. In 2000
hebben bedrijven ruim 1,1 miljard gulden (506 miljoen euro) in het
milieu geïnvesteerd, met name in de bestrijding van de
luchtverontreiniging. De chemische industrie is in 2000 de grootste
investeerder in het milieu geweest.

Milieulasten fors gestegen

De milieulasten zijn in 2000 gestegen tot ruim 4,2 miljard gulden. Vooral
de rente en afschrijvingen en de lopende kosten van in het verleden
gedane milieu-investeringen zijn de laatste jaren hoog opgelopen. Vorig
jaar is aan rente en afschrijvingen 1,5 miljard gulden uitgegeven terwijl
aan lopende kosten zoals onderhoud ruim 1 miljard gulden is besteed.

Milieu-investeringen gestegen

De milieu-investeringen bedroegen vorig jaar 1,1 miljard gulden, ruim
50 miljoen gulden meer dan in 1999. In de periode 1993-1999 werd
gemiddeld 1,2 miljard gulden per jaar geïnvesteerd.
Het aandeel van de milieu-investeringen in de totale investeringen
bedroeg 5 procent in 2000. Dit ligt iets onder het gemiddelde van 5,5
procent in de periode 1993-1999. In deze periode werd in totaal voor
8,6 miljard gulden in het milieu geïnvesteerd.

Chemische industrie grootste investeerder

De chemische industrie is in 2000 met ruim 430 miljoen gulden de
grootste investeerder in het milieu geweest. Hoge milieu-investeringen
zijn ook gedaan door de aardolie-industrie met bijna 190 miljoen gulden
en de voedingsmiddelenindustrie met ruim 100 miljoen gulden.
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Hoogste investeringen in kwaliteit van lucht en water

In 2000 is met een bedrag van 580 miljoen gulden het meest
geïnvesteerd in de bestrijding van luchtverontreiniging. Voor een betere
waterkwaliteit is 255 miljoen gulden uitgegeven. Investeringen ter
bestrijding van bodemverontreiniging bedroegen 125 miljoen gulden.
Verder is in 2000 door bedrijven 85 miljoen gulden geïnvesteerd in
bestrijding van verontreiniging door afval en bijna 70 miljoen gulden in
onder meer het beperken van geluidshinder.

Technische toelichting
Het CBS verkrijgt zijn cijfers door een schriftelijke enquête onder
bedrijven in de nijverheid. Hieronder vallen de bedrijfstakken industrie,
delfstoffenwinning en de openbare nutsbedrijven (vooral
energieproductie en -distributie). De bouwnijverheid wordt in dit
onderzoek echter niet meegenomen.

Milieu-investeringen worden volledig toegerekend aan het jaar van
ingebruikname. Dit levert pieken en dalen op in de tijdreeks van de
milieu-investeringen. Bij interpretatie van de cijfers is het daarom nodig
een periode van meerdere jaren in ogenschouw te nemen. Vanaf 1999
wordt ook een deel van de rendabele milieu-investeringen meegeteld.

Milieulasten zoals in dit persbericht genoemd, zijn netto milieulasten.
Deze bestaan uit de kosten van milieuactiviteiten die bedrijven zelf
uitvoeren (kapitaalslasten van milieu-investeringen en lopende kosten,
zoals bediening, onderhoud en toezicht van milieuvoorzieningen), de
betaalde milieuheffingen en betalingen voor uitbestede
milieuactiviteiten, verminderd met de ontvangen milieusubsidies.

Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen
met het CBS in Voorburg, ing. J.H. van Riessen, tel. (070) 337 42 38.
Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel.
(070) 337 58 16.
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 Milieu-investeringen en milieulasten in de nijverheid (excl. Bouwnijverheid) 1)

Jaar      Milieu-investeringen Netto milieulasten

Totaal Water Lucht Overig
(bodem,
geluid, afval
en
landschap)

Milieu-
investe-
ringen
in % van
totale
investe-
ringen

Totaal Groei t.o.v.
voorgaand
jaar

mln gld %   mln gld %

1985    585  155  327 104 3,2 1 474 6,7

1990   1 227  604  465 160 5,9 2 612 23,8

1991    808  247  415 146 4,0 3 028 15,9

1992    821  209  395 217 4,2 3 105 2,5

1993   1 004  231  521 253 5,2 2 983 -3,9

1994   1 586  252 1 065 268 8,0 3 360 12,6

1995    921  234  337 350 4,6 3 405 1,3

1996   1 250  188  507 556 5,3 3 464 1,7

1997 1 700 221 959 520 6,7 3 691 6,6

1998 1 055 143 611 301 4,7 3 896 5,6

1999 1 059 210 493 357 4,9 3 967 1,8

2000 * 1 115 255 580 280 5,0 4 235 7,0

1)    Bedrijven met 20 of meer werknemers

*  =  voorlopig cijfer

Bron: CBS


